
 

 

 المساهمين

 

 ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم دون أي تمييز

 

تقوم  والاألسهم بالتساوي ودون أي تمييز، تقوم الشركة بمعاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من 

من أمثلة الحقوق العامة  ونذكر بعضالشركة في أي حال من األحوال بحجب أي حق من حقوق المساهمين 

 -يلي: مين كما للمساه

 

 قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجالت الشركة. •

 التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها.  •

 الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح.  •

 الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.  •

نشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة ب  •

 بشكل منتظم وميسر.

 المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.  •

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. •

 مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص. •

اإلدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية، وذلك في حالة مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو  •

 إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

 

 .الجمعية العامة للمساهمين اجتماعاتتنظيم 

 

تدعوا الجمعية العامة المساهمين لالجتماع بناء على دعوة من مجلس اإلدارة خالل الثالثة أشهر  •

ي الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة أو تحدده الدعوة التالية النتهاء السنة المالية، وذلك ف

 إلى اجتماع الجمعية العامة.

دعوة هذه الجمعية لالجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما أنه يتعين  فيلمجلس اإلدارة الحق  •

على مجلس االدارة أن يدعو الجمعية لالجتماع بناًء على طلب مسبب من عدد من المساهمين 

ملكون ما ال يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناًء على طلب مراقب الحسابات وذلك ي

 .خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب

 

 

 

 



 يتعين على الشركة عند تنظيم االجتماعات العامة للمساهمين أن تقوم بما يلي:

 

 األعمال وزمان ومكان انعقاد مة متضمنة جدولتوجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العا. 1

 .الشركاتحددها الالئحة التنفيذية لقانون االجتماع عن طريق اإلعالن وفق اآللية التي ت

جمعية العامة وذلك بمقتضى توكيل التأكيد على أنه يحق للمساهم أن يوكل غيره في حضور اجتماع ال. 2

قرارات إلدارة االشتراك في التصويت على يجوز ألعضاء مجلس ا خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض، وال

ألزواجهم التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو  الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو

 .أو أقاربهم من الدرجة األولى أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة

المرتبطة ل على كافة المعلومات والبيانات ية العامة بوقت كاف الحصوأن يتاح للمساهمين قبل انعقاد الجمع. 3

 .ببنود جدول األعمال، وعلى األخص تقارير مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية

 العامة إحاطة المساهمين بالمواضيع التالية، كحد أدنى: بنود جدول أعمال الجمعية. أن تتضمن 4

 ير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق.أ. تالوة كل من تقر

 ب. تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها.

ج. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد 

 صافي الربح القابل للتوزيع. 

 ة.د. التعامالت مع األطراف ذات الصل

عنها ه. أية مخالفات رصدتها السلطة / السلطات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج 

الرقابية المعمول بها والضوابط الشركة، وذلك بما ال يتعارض مع القوانين  على)مالية وغير  مالية(جزاءات تطبيق 

ممثل الجهة ا الخصوص، ومناقشة مالحظات عنية بهذالتنظيمية التي تصدرها السلطة / السلطات الرقابية الم

 الرقابية في حال حضوره.

على عامة ومناقشة الموضوعات المدرجة أن تتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية ال. 5

ى إليه األسئلة بشأنها جدول األعمال وما يرتبط بها من استفسارات تتعلق بأوجه النشاط المختلفة، وتوج

اإلجابة دارة أو مراقب الحسابات الخارجي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات الخارجي، وعلى مجلس اإل

 .على االسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشركة للضرر

جدول س مال الشركة من إضافة بنود على أن تمكن المساهمين الذين يملكون نسبة خمسة بالمائة من رأ. 6

 .ت الجمعية العامةأعمال اجتماعا

اإلدارة مجلس أن تتيح للمساهمين االطالع على كافة البيانات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات أعضاء . 7

 وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ . 8

 قراراتهم بشكل سليم.

 

 .العامة للمساهمين االجتماعات آلية التصويت في 

 

بإتاحة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أية عوائق تؤدي  تقوم الشركة •

إلى حظر التصويت، حيث أن التصويت يعد حق أصيل للمساهم وال يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وتقوم 

 لهذا الحق وذلك من خالل ما يلي:جميع المساهمين  الشركة بضمان ممارسة



 أن يتمتع المساهمون بحقوق التصويت الممنوحة لهم، وبذات المعاملة من قبل الشركة. .1

أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو باإلنابة، مع إعطاء نفس الحقوق والواجبات   .2

 للمساهمين سواء كانت باألصالة أو باإلنابة.

 بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت. إحاطة المساهمين علماً  .3

توفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكل من المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين،  .4

 مع ضمان توفير تلك المعلومات بشكل مستمر ودائم ولكافة فئات المساهمين.

سهم حق التصويت على أي تغييرات أن يتاح لجميع فئات المساهمين المالكين لذات النوع من األ .5

 تتعلق بحقوق المساهمين وذلك من خالل الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

أن يتم التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة من خالل اآلليات التي ينص عليها  .6

يه في قانون الشركات والئحته عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي وفي إطار ما هو منصوص عل

التنفيذية، مع مراعاة ما تضمنه قانون الشركات من إجازة إلتباع نظام التصويت التراكمي في هذا 

الشأن على اعتبار أن ذلك يعد من أفضل الممارسات للحوكمة. ذلك فضالً عن ضرورة وضع آلية تتيح 

قبل إجراء التصويت، مما يعطى المساهمين توفير نبذة تعريفية عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة 

 فكرة واضحة عن مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهالتهم األخرى.

 أن يتاح لكافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس اإلدارة عن المهام الموكلة إليهم. .7

جمعية العامة، أو منح عدم فرض أي رسوم مقابل حضور أية فئة من فئات المساهمين الجتماعات ال .8

 ميزة تفضيلية ألي فئة مقابل الفئات األخرى من المساهمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


